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ПЕРЕДМОВА 

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-

науковому) рівні за спеціальністю 222 Медицина галузі знань 22 Охорона здоров’я розроблено  із 

урахуванням вимог і рекомендацій 

1. Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556, зі змінами та доповненнями; 

2. Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 p. №848-VIII 

зі змінами та доповненнями; 

3. «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у 

вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 23.03.2016 р. № 261; зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 283 від 

03.04.2019; 

4. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії  та доктора 

наук в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України.  
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ОБҐРУНТУВАННЯ 

Зміни до освітньо-наукової програми «Медицина» за спеціальністю 222 Медицина з 

підготовки докторів філософії за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти спричинені 

обставинами, які проявилися під час акредитації та у процесі реалізації освітньо-наукової 

програми).  

Відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та 

положень Експертного висновку галузевої експертної ради до освітньо-наукової програми (ОНП) 

внесені зміни, що спрямовані на усунення недоліків та подальше її удосконалення. 

У процесі практичного впровадження освітньо-наукової програми, із урахуванням 

анкетування, опитування аспірантів, очних та дистанційних зустрічей, відгуків роботодавців тощо, 

робоча група проаналізувала інтереси та потреби здобувачів вищої освіти, академічної спільноти, 

стейкхолдерів щодо побажання про внесення певних змін і уточнень до чинної освітньо-наукової 

програми.  

Враховано результати обговорення освітньо-наукової програми на засіданнях наукових 

відділів Інституту кріобіології і кріомедицини НАН України, ради молодих учених Інституту, 

освітньо-наукової секції, на нарадах робочої групи освітньо-наукової програми, на засіданнях 

дирекції Інституту та, з урахуванням рекомендацій і потреб стейкхолдерів, погоджено зміни та 

уточнення до освітньо-наукової програми «Медицина», які стосуються  

– доопрацювання освітньо-наукової програми відповідно до «Положення про акредитацію 

освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти, «Рекомендацій щодо застосування Критеріїв 

оцінювання якості освітньої програми», Методичних рекомендацій щодо розробки стандартів 

вищої освіти (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 30.04.2020р. № 584; 

Схвалено сектором вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України 

протокол від 06.02.2020р. № 7). 

– уточнення цілей, загальних та фахових компетентностей, програмних результатів навчання 

(Розділ 1 «Профіль освітньо-наукової програми...» Розділи 4-5 «Матриці відповідності…..»);  

– доповнення інформації щодо процедури залучення стейкхолдерів до перегляду та моніторингу 

ОНП (Лист погодження освітньо-наукової програми 222 – Медицина); 

– зміна обсягу освітньої складової ОНП до 42 кредитів ЄКТС (Розділ 2 «Перелік компонент 

освітньо-наукової програми…»); 

– оновлення структурно-логічної схеми ОНП (Розділ 2 «Перелік компонент освітньо-наукової 

програми…»);  

– виправлення відносно того, що ОНП відповідає спеціальності 222 Медицина, галузь - Охорона 

здоров'я, а не природничі науки як було заявлено в ОНП в редакції 22.02.2021 р. (Розділ 1. 

Профіль ОНП); 

– розширення спектру дисциплін за вільним вибором аспірантів та, відповідно, перерозподіл 

кредитів між освітніми компонентами для посилення вибіркової складової програми з метою 

розширення можливостей аспірантів у процесі реалізації їх індивідуальних наукових інтересів 

та освітніх траєкторій з розробкою відповідного положення (Розділ 2 «Перелік компонент 

освітньо-наукової програми…», Нормативно-правові документи ІПКіК НАН України );  

– додавання до циклу загальної підготовки здобувачів навчальної дисципліни «Педагогічна 

практика в системі вищої освіти» (Розділ 2 «Перелік компонент освітньо-наукової 

програми…»); 

– визначення правил визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті та 

створено відповідне положення (Нормативні документи освітнього процесу); 

– переогляд робочих програм як по обов’язковим дисциплінам, так і за вільним вибором, 

актуалізована інформація по рекомендованій літературі (Навчально-методичні комплекси 

дисциплін ОНП "222 – Медицина");  

– уточнення педагогічної складової освітньо-наукової програми за рахунок ведення дисциплін 

«Педагогічна практика в системі вищої освіти», «Організація та проведення навчальних занять 

за медико-біологічним профілем» (Розділ 2 «Перелік компонент освітньо-наукової 

програми…»); 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%9E%D0%9F.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%9E%D0%9F.pdf


– оприлюднення інформації щодо практики міжнародного співробітництва (Міжнародні проєкти 

та програми представлені на офіційному сайті Інституту); 

– визначення чітких та зрозумілих політик, стандартів і процедур дотримання академічної 

доброчесності, яких послідовно дотримуються всі учасники освітнього процесу під час 

реалізації освітньої програми, а саме, прописані процедура перевірки наукових робіт на 

наявність ознак академічного плагіату (Центр забезпечення якості освітньо-наукового процесу, 

Комісія з питань академічної доброчесності); 

– підвищення академічної та/або професійної кваліфікації викладачів, задіяних до реалізації 

освітньої програми за рахунок проходження окремих викладачів курсів підвищення їх 

викладацької майстерності; 

– забезпечення ІПКіК НАН України безоплатним доступом для викладачів і здобувачів вищої 

освіти до інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, викладацької та/або наукової 

діяльності в межах освітньої програми;  

– відомостей та електронного репозитарію бібліотеки (автореферати, дисертаційні роботи, статті 

та монографії співробітників ІПКіК НАН України та підключення  баз даних Національної 

академії наук); 

– доопрацювання системи юридичної та психологічної підтримки здобувачів (Постійнодіюча 

комісія по роботі з науковою молоддю при вченій раді ІПКіК НАН України, СКРИНЬКА 

ДОВІРИ при раді молодих вчених, Профспілкова організація ІПКіК НАН України, в Інституті 

розроблено Положення про розгляд звернень здобувачів третього рівня вищої освіти (ступеня 

доктора філософії) у ІПКіК НАН України); 

– заходів щодо антикорупційної політики закладу (реалізована Антикорупційна програма ІПКіК 

НАН України з відповідним положенням); 

– визначення процедури розроблення, затвердження, моніторингу освітньої програми 222 – 

Медицина (Положення про громадське обговорення питань щодо прийняття рішень у сфері 

діяльності ІПКіК НАН України з розміщенням відповідних документів для обговорення на 

офіційному сайті Інституту, Проєкт ОНП, Центр забезпечення якості освіти ІПКіК НАН 

України); 

– залучення здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти до процесу 

періодичного перегляду освітньої програми шляхом анкетування (прописані регламент та 

процедура проведення моніторингу, результати внутрішнього моніторингу інформаційно-

методичного забезпечення освітнього процесу представлено на офіційному сайті ІПКіК НАН 

України); 

– механізму залучення роботодавців до перегляду ОНП (Положення про моніторинг 

стейкхолдерів щодо оцінювання якості реалізації освітньо-наукових програм ІПКіК НАН 

України); 

– відпрацювання практики збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху 

випускників освітньої програми (вкладка «Кар’єра» на офіційному сайті ІПКіК НАН України); 

– забезпечення закладу вищої освіти вчасного реагування на виявлені недоліки в освітній 

програмі та освітній діяльності з реалізації освітньої програми шляхом анкетування здобувачів, 

стейхолдерів та викладачів (Центр забезпечення якості освітньо-наукової діяльності); 

– правил і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу, є 

доступними завдяки розробці та впровадженню нового офіційного сайту ІПКіК НАН України 

https://www.cryo.in.ua/ . На сайті чітко і зрозуміло представлена інформація щодо загальної 

інформації Інституту, його наукової складової з переліченим кадровим складом із відповідними 

наукометричними профілями вчених, так і освітньої компоненти з нормативними документами 

освітнього процесу; 

– публікаційна активність наукових керівників та аспірантів здійснюється не лише за рахунок 

журналу Problems of Cryobiology and Cryomedicine, видавець НАН України, але й за рахунок 

публікацій в журналах, що входять до міжнародних баз Scopus та WoS (Наукові публікації). 

 

https://www.cryo.in.ua/


1. Профіль освітньо-наукової програми 222 «Медицина» 

 
1 – Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти 

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної 

академії наук України  

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Ступінь вищої освіти: Третій 

Кваліфікація: Доктор філософії за спеціальністю 222 «Медицина» 

Офіційна назва освітньої 

програми 

«Медицина» 

Тип диплома та обсяг 

освітньої програми 

Диплом доктора філософії, одиночний, 42 кредити ЄКТС. Термін 

навчання – 4 академічних роки 

Наявність акредитації Немає 

Цикл/рівень програми Третій (освітньо-науковий) рівень/восьмий кваліфікаційний 

рівень Національної рамки кваліфікацій / ЕQF-LLL – 8 рівень,  

QF-EHEA – третій цикл 

Передумови Наявність ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень  
спеціаліста) 

Мова викладання Українська  
Термін дії освітньо-
наукової програми 

Освітньо-наукова програми діє до завершення повного циклу 
навчання (4 роки) 

  
Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої 
програми 

https://www.cryo.in.ua/edu  

2. Мета та цілі освітньої програми 

Здобуття особою теоретичних  знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для 

продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або 

дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та 

створення нових цілісних знань, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а 

також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення для системи охорони здоров’я 
3. Характеристика освітньої програми 

Рівень вищої  

освіти  

Третій (освітньо-науковий) рівень 

Ступінь вищої  

освіти 

Доктор філософії 

Предметна область 

(галузь знань/ 

спеціальність) 

Галузь знань: – 22 Охорона здоров’я 

Спеціальність: – 222 Медицина 

Форма навчання Очна (денна, вечірня), заочна (дистанційна) 

Освітня  

кваліфікація 

Доктор філософії у галузі знань «Охорона здоров’я» за  

спеціальністю «Медицина» 

Кваліфікація в  

дипломі 

Доктор філософії у галузі знань «Охорона здоров’я» за  

спеціальністю «Медицина» 

Орієнтація 

освітньо-наукової 

програми 

Освітньо-наукова, академічна  

Дослідницька (наукові дослідження в області медицини), професійна. 

Наукові дослідження та продукування нових знань у галузі медицини. На 

підставі експериментальних досліджень розробка нових та 

вдосконалення існуючих методів лікування захворювань, які матимуть 

широке практичне застосування. 

Основний фокус  Спеціальна освіта в галузі «Охорона здоров’я» / спеціальності  

https://www.cryo.in.ua/edu


освітньо-наукової 

програми 

«Медицина».  

Забезпечення формування у аспірантів здатності розв’язувати 

комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-

інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних 

та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.  

Ключові слова: охорона здоров'я, медицина, діагностика,  

лікування, профілактика захворювань.  

 

Особливості 

програми 

Особливістю програми є можливість здобувачів отримувати сучасні 

знання та навички від викладачів та спеціалістів-практиків, членів 

міжнародних професійних асоціацій; набувати компетентності 

ефективного проектного менеджменту та академічного письма.  

Науковці готуються для науково-дослідної діяльності, в якості наукових 

та науково-педагогічних кадрів для вищих навчальних закладів, науково-

дослідних установ в галузі охорони здоров’я.  

Освітньо-наукова програма передбачає виконання освітньої складової 

підготовки, проведення власного наукового дослідження.  

Здобувачі проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним 

планом роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг 

наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом 

строку підготовки в аспірантурі.  

Аспіранти можуть поєднувати навчання в аспірантурі з практичною 

діяльністю у лікувальних закладах або з науково-педагогічною 

діяльністю у закладах вищої освіти.  

Освітньо-наукова програма реалізується у невеликих групах, що 

дозволяє краще засвоювати учбовий матеріал та дає змогу опанувати 

широкий спектр освітніх та науково-професійних навичок.  

Програма орієнтує на розширення та поглиблення теоретико-

методологічних знань в області охорони здоров’я, оволодіння 

практичним інструментарієм наукових досліджень у галузі медицини 

(кріомедицини), націлює на співробітництво з закладами системи 

Національної академії наук України, Академії медичних наук України, 

Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки 

України, міжнародними організаціями, закордонними науковими 

установами та навчальними закладами вищої освіти в галузі охорони 

здоров’я.  

Академічні  

права  

випускників: 

Після отримання наукового ступеня доктора філософії випускник  

має право на здобуття наукового ступеня доктора наук та  

присудження відповідних вчених звань. 

Обсяг програми  

у кредитах  

ЄКТС 

Програма підготовки докторів філософії розрахована на 4 роки і включає 

освітню та наукову складові.  

Наукова складова програми підготовки докторів філософії передбачає 

проведення власного наукового дослідження під керівництвом одного 

або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді 

дисертації.  

Обсяг освітньої програми складає 43 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньої 

програми може бути збільшений до 60 кредитів – за умов виконання 

мультидисциплінарного дослідження – за узгодженням з науковим 

керівником та керівником підрозділу. Програма включає обов’язкові та 

виборні навчальні дисципліни. Обсяг виборних дисциплін складає не 

менш як 25%. 

4 – Здатність випускників освітньо-наукової програми до працевлаштування та  

подальшого навчання 



Здатність до 

працевлаштування 

Результатами виконання ОНП підготовки докторів філософії за 

спеціальністю 222 – «Медицина», присвоєння їм відповідної 

академічної та професійної кваліфікації згідно Класифікатору професій 

ДК 003:2010, та враховуючи реальні потреби ринку праці випускники 

аспірантури мають такі перспективи працевлаштування:  

Лікувальна, наукова та викладацька діяльність у сфері медицини. 

Лікувальна, наукова, викладацька, адміністративна та управлінська 

діяльність у лікувальних установах, закладах науки, освіти.  

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери 

(управителі). Керівники підприємств, установ та організацій (12): 

керівники підприємств, установ та організацій (1210); керівники 

підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання (1229.4); керівники 

науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної 

підготовки виробництва та інші керівники (1237); головні фахівці – 

керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-

технічної підготовки виробництва та інші керівники (1237.1); 

начальники (завідувачі) науково-дослідних підрозділів та підрозділів з 

науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники (1237.2); 

керівники проектів та програм (1238); Керівники інших 

функціональних підрозділів (1239). 

Професіонали: викладачі вищих навчальних закладів (2310): 

Докторант, Доцент, Професор кафедри (2310.1), асистент, Викладач 

вищого навчального закладу (2310.2). 

Інші професіонали: професіонали в галузі наук про життя та медичних 

наук (221); професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер) 

(222); професіонали в галузі лікувальної справи (крім стоматології) 

(2221); професіонали в галузі патології, токсикології, фармакології, 

фізіології та епідеміології (2212); наукові співробітники в галузі 

медико-профілактичної справи (2225.1); наукові співробітники в галузі 

медицини (крім сестринської справи та акушерства) (2229.1); 

професіонали в галузі стоматології (2222). 

Місця працевлаштування. Посади у лікувальних установах, закладах 

науки, освіти. 

Подальше навчання  - навчання в докторантурі;  

- навчання та підвищення кваліфікації у закладах вищої освіти і 

наукових установах в Україні;  

- навчання та стажування за кордоном. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Викладання та навчання аспірантів здійснюється на основі 

компетентнісного, системного, студентоцентрованого підходів та 

принципів академічної свободи з можливістю формування 

індивідуальної освітньої траєкторії.  

Під час освітньої підготовки аспірант має оволодіти технологією 

інформаційного пошуку, методології наукового дослідження, 

комунікацій, презентацій результатів дослідження, написання 

дисертації тощо. 

Основними підходами до викладання та навчання аспірантів є:  

- використання лекційних курсів, семінарів та консультацій із 

запланованих дисциплін; 

- самостійна робота з джерелами інформації у бібліотеці Інституту та у 

наукових бібліотеках України; 

- використання дистанційних курсів навчання та електронних ресурсів 

за допомогою мережі Інтернет; 



- індивідуальні консультації фахівців Інституту, інших установ НАН 

України, профільних вищих навчальних закладів та закладів 

післядипломної освіти; 

- залучення до консультування аспірантів провідних фахівців 

профільної галузі; 

- інформаційна підтримка участі аспірантів у конкурсах на отримання 

наукових стипендій і грантів; 

- активна робота аспірантів у складі проектних команд під час 

виконання держбюджетних та позабюджетних тем, участь у розробці 

звітних матеріалів, реєстраційних та облікових документів, оформленні 

патентів. 

Навчання включає лекції, практичні та семінарські заняття,  

медичну/лабораторну та педагогічну  практики. 

Оцінювання Оцінювання знань, навичок та умінь аспірантів здійснюється у ІПКіК 

НАН України на підставі положення про організацію освітнього 

процесу.  

Система оцінювання знань освітньої програми передбачає здійснення 

поточного та підсумкового контролю. 

Рекомендованими формами контрольних завдань освітньо-наукової 

програми є завдання на створення і формування елементів 

індивідуального дослідження: 

презентації, індивідуальні дослідницькі та практичні завдання, виступи 

на конференціях тощо.  

Поточний контроль проводиться у формі тестів, роботи на практичних 

заняттях, виступів на семінарах та конференціях, підготовки наукових 

звітів. 

Підсумковий контроль передбачає  іспит або залік.  

Аспіранти звітують про хід виконання освітньо-наукової програми та 

індивідуального плану, включаючи опубліковані наукові статті та 

виступи на конференціях, двічі на рік на засіданні секції 

«Кріомедицина» і щорічно на засіданні вченої ради Інституту. 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної 

та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері медицини, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових 

цілісних знань та/або професійної практики, оволодіння методологією 

наукової діяльності, практичне впровадження отриманих результатів. 

Загальні 

компетентності (ЗК)  

ЗК-1 Здатність до наукового мислення, зокрема володіння 

загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими 

на формування системного наукового світогляду, професійної етики та 

загального культурного кругозору. 

ЗК-2 Здатність і готовність оволодіти основними інформаційними 

технологіями, способами та засобами одержання, збереження, обробки 

та аналізу інформації, володіти навичками патентно-інформаційних 

досліджень, захисту прав інтелектуальної власності; 

ЗК-3 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, генерувати 

ідеї для вирішення теоретичних та практичних задач у наукових 

дослідженнях; 

ЗК-4 Здатність проводити дослідження на високому науково-

технічному рівні; 

ЗК-5 Здатність до критичного аналізу та синтезу на основі логічних 



аргументів та перевірених фактів.  

ЗК-6 Здатність виконувати дослідження в групі під керівництвом 

лідера, набуття навичок, які демонструють здатність до врахування 

строгих вимог дисципліни, планування та управління часом. 

ЗК-7 Здатність оволодіти комунікаційними навичками, спілкуватися 

іноземною мовою, готовність очолювати роботу вітчизняної або 

міжнародної наукової програми чи проекту, бути активним суб'єктом 

міжнародної наукової діяльності;  

ЗК-8 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня, набуття навичок викладання; методологією наукової та 

педагогічної діяльності, представлення результатів роботи та 

комунікації з міжнародною спільнотою. 

ЗК-9 Здатність до підвищення професійної кваліфікації, до 

практичного застосовування знань, набуття гнучкого мислення, 

відкритість до застосування фізичних знань та компетентностей у 

широкому діапазоні можливих місць роботи та повсякденному житті  

ЗК-10 Здатність дотримуватись морально-етичних правил поведінки, 

розуміти рівні можливості та гендерні проблеми в професійній 

діяльності, а також дотримуватись академічної доброчесності, 

характерних для учасників академічного середовища.  

Фахові 

компетентності (ФК) 

ФК1. Здатність до розуміння предметної області за обраним  

науковим напрямом та освітньою діяльністю  

ФК2. Здатність виявляти потребу в додаткових знаннях у сфері  

медицини та за напрямком наукових досліджень, генерувати  

наукові гіпотези  

ФК3. Здатність формулювати дослідницьке питання, розробляти  

проект наукового дослідження  

ФК4. Здатність обирати методи та кінцеві точки дослідження  

відповідно до цілей та завдань наукового проекту.  

ФК5. Володіння сучасними методами наукового дослідження  

ФК6. Здатність інтерпретувати результати наукових досліджень,  

проводити їх коректний аналіз та узагальнення  

ФК7. Здатність до впровадження нових знань (наукових даних)  

в науку, освіту та інші сектори суспільства.   

ФК8. Здатність представлення результатів наукових досліджень  

в усній і письмовій мові відповідно до національних та  

міжнародних стандартів  

ФК9. Здатність до організації та реалізації педагогічної  

діяльності  

ФК10. Здатність до лідерства, керування колективом  

ФК11. Дотримання етики та академічної доброчесності   

7 – Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН 1. Демонструвати безперервний розвиток власного інтелектуального та загально-

культурного рівню, самореалізації 

ПРН 2. Володіти методами наукових досліджень та демонструвати вміння їх використовувати 

на належному рівні; проводити пошук, опрацьовувати, аналізувати та синтезувати отриману 

інформацію (наукові статті, науково-аналітичні матеріали, бази даних тощо). 

ПРН 3. Знати та розуміти теоретичні підстави вирішення науково-практичних задач у сфері 

медицини і зокрема кріомедицини, вміти формулювати конкретну пошукову та 

експериментальну задачу.  

ПРН 4. Формулювати наукові гіпотези, мету і завдання наукового дослідження  

ПРН 5. Розробляти дизайн та план наукового дослідження, обирати адекватну панель методів 

досліджень. 



ПРН 6. Виконувати оригінальне наукове дослідження.  

ПРН 7. Розуміти методологію системного аналізу, принципів застосування системного підходу 

під час проведення наукових досліджень із кріомедицини, вміти використовувати методологію 

системного аналізу в галузі медицини. 

ПРН 8. Володіти, вдосконалювати та впроваджувати нові методи дослідження за  

обраним напрямом наукового проекту та освітньої діяльності 

ПРН 9. Аналізувати результати наукових досліджень, використовувати методи  

статистичного дослідження 

ПРН 10. Впроваджувати результати наукових досліджень у освітній процес, медичну  

практику та суспільство 

ПРН 11. Презентувати результати наукових досліджень у формі презентації, постерних 

доповідей, публікацій, спілкуватися в іншомовному науковому та професійному середовищі, на 

основі індивідуальних досліджень підготувати дисертаційну роботу до захисту  

ПРН 12. Розвивати комунікації в професійному середовищі й громадській сфері  

ПРН 13. Організовувати освітній процес   

ПРН 14. Оцінювати ефективність освітнього процесу, рекомендувати шляхи його  

удосконалення 

ПРН 15. Організовувати роботу колективу (здобувачів вищої освіти, колег,  

міждисциплінарної команди)  

ПРН 16. Дотримуватися етичних принципів при роботі з пацієнтами, лабораторними  

тваринами  

ПРН 17. Дотримуватися академічної доброчесності, нести відповідальність за  

достовірність отриманих наукових результатів 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення реалізації програми відповідає Ліцензійним  
умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері  
вищої освіти для третього (освітньо-наукового) рівня. Усі наукові та 
науково-педагогічні працівники, які задіяні для викладання 
навчальних дисциплін, передбачених освітньою складовою освітньо-
наукової програми, є штатними співробітниками ІПКіК НАН України 
або Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН 
України та Центру гуманітарної освіти НАН України. Викладачі та 
наукові керівники аспірантів мають наукові ступені і вчені звання та 
підтверджений рівень наукової і професійної активності. Рівень 
професіоналізму викладачів ОНП підтверджується їх публікаціями в 
рецензованих авторитетних виданнях, доповідями на науково-
практичних заходах в Україні та за кордоном.  

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Навчальна база структурних підрозділів Інституту дозволяє 

організовувати та проводити заняття з усіх навчальних дисциплін на 

належному науково-методичному рівні і відповідає Ліцензійним умовам 

провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти 

для третього (освітньо-наукового) рівня. 

В наявності є навчальні та лекційні аудиторії, які забезпеченихі 

комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням, 

технічними засобами навчання; клінічні бази.  

Для підготовки аспірантів використовуються ресурси Інституту 

проблем кріобіології і кріомедицини НАН України: приміщення 

відділів Інституту, залу засідань, бібліотеки (читальний зал); 

технічне обладнання, інформаційні та програмні ресурси  

(мультимедійний проєктор, комп’ютери, принтери, сканери); у 

дистанційному форматі навчання (зокрема у режимі карантину, 

впровадженого Постановою КМУ від 9 грудня 2020 р. № 1236 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-

zaprovadzhennya-obmezhuvalnih-protiepidemichnih-zahodiv-1236-



091220) Інститут забезпечує викладачам та аспірантам доступ до 

корпоративної версії ZOOM, що забезпечує проведення конференцій, 

вебінарів онлайн. 

Для забезпечення навчального процесу використовується 

Низькотемпературний банк біологічних об’єктів, що має статус 

«Національне надбання України» та унікальне експериментальне 

устаткування та обладнання, серед якого: 

– Конфокальний лазерний скануючий мікроскоп LSM 510 META (Carl 

Zeiss, Німеччина), (Центр колективного користування)  

– Проточний цитометр  “FACS Calibur” (Becton Dickinson, США), 

(Центр колективного користування) 

–Комплекс для тензодилатометричного аналізу (розроблений в ІПКіК 

НАН України) 

–Комплекс для термомеханічного аналізу пластичної деформації та 

повзучості (розроблений в ІПКіК НАН України) 

–Кріомікроскопічний комплекс (розроблений в ІПКіК НАН України) 

–Прилад для вимірювання малокутового розсіювання світла 

(визначення індексу сферичності еритроцитів, проникності еритроцитів 

для кріопротекторів) (розроблений в ІПКіК НАН України) 

Програмні заморожувачі (“Cryoson”, Німеччина; розроблені в ІПКіК 

НАН України) 

– контактний люмінесцентний мікроскоп «ЛЮМАМ К-1» (Росія) 

– світловий інвертований мікроскоп «MEIJI Techno» (Японія)  

–світловий мікроскоп «Granum 4003» (Україна) 

– портативний електрокардіограф «Поли-Спектр 8/В» («Нейрософт», 

Росія) з програмним забезпеченням 

– термограф цифровий (8-канальний) «Овен МВ110-224.8А» (Росія) 

– ехотомоскоп ультразвуковий «Сономед 500» (Росія) 

– пульсоксіметр «Beurer PO-80» (Німеччина) 

– кріоінструмент «Cryo Pro Maxi» (Данія) 

Інформаційне та 

навчально- 

методичне 

забезпечення 

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення реалізації програми 

відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності 

закладів освіти у сфері вищої освіти для третього (освітньо-наукового) 

рівня  

У науково-технічній бібліотеці ІПКіК НАН України за активної участі 

кафедри ЮНЕСКО з кріобіології створено інформаційний пункт 

публічного доступу. Президія НАН України виділяє фінансування на 

передплату доступу до міжнародних наукометричних баз даних (EBSCO-

ASC, Cambridge University Press, Royal Society Publishing). Державна 

науково-технічна бібліотека України за дорученням МОН України 

надала безкоштовний доступ до електронних інформаційних ресурсів 

Web of Science та SCOPUS. Електронний каталог бібліотечного фонду 

установи розміщено на порталі Національної бібліотеки України ім. В.І. 

Вернадського. Інформаційна інфраструктура Інституту забезпечує 

збереження та швидкий доступ до усієї необхідної інформації. Відділ 

науково-технічної інформації ІПКіК НАН України безпосередньо 

займається забезпеченням доступу викладачів і здобувачів вищої освіти 

до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, потрібних для 

навчання, викладацької та/або наукової діяльності в межах освітньої 

програми. Необхідну інформацію здобувачі вищої освіти також можуть 

отримати на сайті ІПКІК НАН України та на сторінці Інституту у 

Facebook. Функціонує локальна комп’ютерна мережа інституту (90 

комп’ютерів) з доступом до мережі Internet, яка дозволяє 



інтенсифікувати засвоєння матеріалу, розвивати самостійність 

здобувачів, сприяти їх саморозвитку, надає можливість обирати 

індивідуальну траєкторію при засвоєнні курсів програми. Регулярно 

поповнюється бібліотечний фонд паперовими документами. Зараз фонд 

налічує 51,409 примірників. 

Результати наукових досліджень здобувачі та співробітники мають змогу 

публікувати у журналі «Проблеми кріобіології і кріомедицини», який 

‘фаховbv виданняv України у галузі медичних та біологічних наук, 

індексується в міжнародних наукометричних базах CrossRef, Scopus 

9 – Академічна мобільність 

Національна 
кредитна мобільність 

Засвоєння здобувачами навчальних дисциплін може відбуватися на базі 

ІПКіК, а також в рамках реалізації права на академічну мобільність на 

базі інших вищих навчальних закладів (наукових установ) України.  

Визнання результатів навчання, отриманих у вітчизняних наукових 

установах, відбувається на основі академічної довідки про виконання 

ОНП, порядок видачі якої регулюється «Положенням про порядок видачі 

академічних довідок здобувачам вищої освіти в Інституті проблем 

кріобіології і кріомедицини НАН України». Інститут співпрацює з 

науковими і навчальними закладами та іншими підприємствами України 

для спільного проведення НДР: – Інститутом сцинтиляційних матеріалів 

НАН України, НТУ «Харківський політехнічний інститут», Харківським 

національним медичним університетом, Харківською державною 

зооветеринарною академією НАН України, Харківським національним 

університетом імені В.Н. Каразіна, ДУ «Інститут дерматології та 

венерології НАМН України, ДУ «Інститут патології хребта та суглобів 

ім. професора Ситенка» НАМН України, Харківською медичною 

академією післядипломної освіти, ДУ «Інститут мікробіології та 

імунології ім. І.І. Мечникова» НАМН України, ДУ «Інститут проблем 

ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського» НАМН України, Фізико-

технічним інститутом ім. Б.І. Вєркіна НАН України. Здобувачі, які 

опановують ОНП в ІПКіК НАН України мають змогу проводити 

дослідження, передбачені індивідуальними науковими планами, на 

інших наукових базах України і закордону.  

Допускається визнання набутих аспірантом в інших закладах вищої 

освіти (наукових установах) компетентностей з однієї чи декількох 

навчальних дисциплін (зарахувати кредити ЄКТС), обов’язкове здобуття 

яких передбачено освітньо-науковою програмою аспірантури. 

Міжнародна 

кредитна мобільність 

Визнання результатів навчання, отриманих здобувачами вищої освіти 
ступеня доктор філософії у іноземних закладах регулюється 
«Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність 
учасників освітнього процесу в Інституті проблем кріобіології і 
кріомедицини НАН України». При Інституті працює єдина у світі 
міжнародна кафедра ЮНЕСКО зі спеціальності «кріобіологія». 
Основною метою роботи кафедри є інтеграція наукових досягнень 
Інституту в Європейський науковий простір, підготовка наукових 
кадрів, стажування аспірантів Інституту в провідних лабораторіях 
світу. На кафедрі працюють провідні вчені України, Вірменії, США, 
Великої Британії, Канади, Японії. Аспірант, який підтвердив рівень 
свого знання іноземної мови, зокрема англійської, дійсним 
сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing 
System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, на 
рівні С1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, має 
право: на зарахування відповідних кредитів, передбачених освітньо-
науковою програмою аспірантури, як таких, що виконані у повному 



обсязі; на використання обсягу навчального навантаження, 
передбаченого для набуття мовних компетентностей та для здобуття 
інших компетентностей. 

Навчання іноземних 

здобувачів 
вищої освіти 

Вcтуп іноземних здобувачів відбувається відповідно до «Правил 

прийому до аспірантури та докторантури ІПКіК НАН України іноземців 

та осіб без громадянства».  



 

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ  

ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

2.1 Перелік компонент ОНП 
ОСВІТНЯ СКЛАДОВА ОНП 

Код н/д Компоненти освітньо-наукової програми 

(навчальні дисципліни, педагогічна практики, 
дисертаційна робота доктора філософії ) 

Кількість 

кредитів 

Форма 
підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти  

I. Дисципліни циклу загальної підготовки 

ОК 1.1. Іноземна мова 8 Іспит 

ОК 1.2. Філософія 6 Іспит 

ОК 1.3. Методологія та організація наукових досліджень  4 Іспит 

ОК 1.4. Педагогічна практика в системі вищої освіти  1 Залік 
Обсяг дисциплін циклу загальної підготовки 19 

II. Дисципліни циклу фахової підготовки 

ОК 2.1. Предмет, зміст кріомедицини 2 Залік 

ОК 2.2. Технології кріоконсервування і тривалого зберігання 
біологічних об’єктів для клінічного застосування 

3 Залік 

ОК 2.3. Використання кріоконсервованих біологічних об'єктів у 
лікуванні хвороб різного генезу 

3 Залік 

ОК 2.4. Холод як лікувальний фактор 4 Залік 

Обсяг дисциплін циклу професійної підготовки 12 

Вибіркові компоненти* 

ВК 1. Біоетика 1 Залік 

ВК 2. Статистичні методи в біології та медицині 1 Залік 

ВК 3. Морфофункціональні дослідження клітин після 
низькотемпературного зберігання 

1 Залік 

ВК 4. Моделювання в експериментальній медицині 2 Залік 

ВК 5. Роль клініко-лабораторних досліджень крові в діагностиці 
захворювань 

3 Залік 

ВК 6. Способи збереження біо’обєктів при низьких температурах 2 Залік 

ВК 7. Особливості консервування клітин, тканин і тканинно-
інженерних конструкцій в експериментальній кріомедицині 

2 Залік 

ВК 8. Кріобіологічні підходи в експериментальній онкопатології  3 Залік 

ВК 9. Біотехнологічні аспекти реконструкції пошкоджень 
опорно-рухомого апарату 

1 Залік 

ВК 10. Низькотемпературні банки медико-біологічних об’єктів  1 Залік 

ВК 11. Технології тривалого зберігання мікроорганізмів 1 Залік 

ВК 12 Кріобіологічні технології в репродуктивній медицині 2 Залік 

ВК 13 Створення тканинних імплантатів для реконструктивно-
відновлювальної хірургії з використанням кріобіологічних 
технологій 

2 Залік 

ВК 14. Організація та проведення навчальних занять за медико-
біологічним профілем 

1 Залік 

ВК 15. Ритмічні екстремальні кріовпливи (–120 °С)  
як спосіб підвищення адаптаційно-регуляторних 
можливостей організму 

1 Залік 

ВК 16. Кріохірургічні підходи лікування в урології 1 Залік 

ВК 17 Публікаційна активність, наукометрія та академічна 
доброчесність 

3 Залік 

ВК 18 Сучасні кріотехнології в експериментальній 
гастроентерології та гепатології 

2 Залік 

ВК 19 Кріомедичні підходи в експериментальній та клінічній 1 Залік 



 

ревматології 

Загальний обсяг вибіркових компонент (* аспірант обирає навчальні 
дисципліни): 

11 

Комплексний екзамен з кріомедицини Іспит 
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НАУКОВА СКЛАДОВА ОНП 

Назва етапу 

виконання 

науково-

дослідної роботи 

 

Зміст етапу 

Апробація результатів 

наукових досліджень 

1 2 3 

Підготовчий 

етап 

 

Вибір теми дослідження. Обґрунтування 

актуальності обраної теми. Постановка мети та 

конкретних завдань дослідження. Визначення 

об'єкта та предмета дослідження, висування гіпотез. 

Пошук та пропозиція можливих варіантів 

вирішення проблеми. Оформлення звіту патентного 

пошуку; затвердження теми дисертації Вибір 

методу (методики) проведення дослідження. 

Розробка плану наукового дослідження. Підготовка 

засобів дослідження. Вивчення літератури за темою 

дисертаційної роботи. 

 

Дослідницький 

етап I 

(проведення 

теоретичних та 

емпіричних 

досліджень) 

 

Систематичне вивчення літератури за темою 

дисертаційної роботи. Опанування 

експериментальними методами досліджень. 

Проведення експериментальних досліджень згідно 

плану. Корекція початкових гіпотез та завдань у 

відповідності до результатів  наукового 

дослідження. Статистична обробка та аналіз 

отриманих експериментальних результатів. 

Апробація результатів 

досліджень на 

конференціях,  

підготовка публікацій 

 

Дослідницький 

етап II 

(проведення 

теоретичних та 

емпіричних 

досліджень) 

Систематичне вивчення літератури за темою 

дисертаційної роботи. Продовження власних 

наукових досліджень згідно плану.  

Статистична обробка, узагальнення та аналіз 

отриманих результатів. 

Пояснення нових наукових фактів.  

Підготовка публікацій 

у наукових фахових та 

зарубіжних виданнях. 

Участь в наукових 

конференціях та інших 

заходах апробаційного 

характеру. 

Оформлення 

дисертаційної 

роботи 

Визначення композиції (побудова, внутрішня 

структура) дисертаційної роботи; уточнення назви 

роботи, назв розділів і підрозділів. Підготовка  

рукопису та його редагування; Оформлення тексту, 

у тому числі списку використаної літератури та 

додатків. Аргументування та формування висновків. 

Закінчення роботи над дисертацією. Представлення 

рукопису. 

Підготовка публікацій 

у наукових фахових та 

зарубіжних виданнях. 

Участь в заходах 

апробаційного 

характеру. 

 

ПОДАННЯ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ДО ЗАХИСТУ 

 



 

 

2.2 Структурно-логічна схема ОНП 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 СЕМЕСТР 

2 СЕМЕСТР 

ОК 2.1 

 

ОК 1.1 – ОК 1.4 

 

ОК 2.2 

Іспити з дисциплін циклу 

загальної підготовки 

 

Підготовчий етап наукової 

роботи 

 

Розробка плану наукового 

дослідження 

РІК 
навчання 

ОСВІТНЯ 
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1 РІК  

3 СЕМЕСТР 

4 СЕМЕСТР 

2 РІК  

ОК 2.3 – ОК 2.4 

ВК 1 – ВК 7 
 

 

 

ВК 8 – ВК 19 

Комплексний екзамен з 

кріомедицини 

Дослідницький етап I 

Проведення 

експериментальних 

досліджень. Статистична 

обробка та аналіз отриманих 

експериментальних 

результатів. 

5 СЕМЕСТР 

3 РІК  

6 СЕМЕСТР 

4 РІК  

Дослідницький етап II 

Підготовка публікацій у 

наукових фахових та 

зарубіжних виданнях. Участь 

у наукових конференціях та 

інших заходах апробаційного 

характеру 

7 СЕМЕСТР 

8 СЕМЕСТР 

Оформлення дисертації 

Участь у заходах 

апробаційного характеру, 

публікації. 
 

ПОДАННЯ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ 

РОБОТИ ДО ЗАХИСТУ 



 

3.АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧА ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) 

РІВНЯ 
Форми атестації  

здобувачів вищої  

освіти ступеня  

доктора філософії 

Система атестації здобувача ступеня доктора філософії складається з 

поточної, та підсумкової атестації.  

Метою поточної атестації є контроль за виконанням індивідуального 

плану аспіранта за освітньою та науковою складовими.  

Атестація освітньої складової відбувається у вигляді заліків та 

екзаменів за дисциплінами відповідно до навчального плану, а 

наукової складової – на основі рішення Секції вченої ради з 

відповідної проблеми.  

Документом, що підтверджують поточну атестацію, є індивідуальний 

план аспіранта/здобувача. Він є окремим документом, який 

розробляється на основі освітньо-наукової програми, складається з 

індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової 

роботи, використовується для оцінювання успішності виконання 

запланованої роботи. Додатковими документами звітності є копії 

публікацій та інших документів про наукові здобутки (зокрема, 

охоронних документів на інтелектуальну власність), документи про 

виконання навчальної складової освітньо-наукової програми. 

 

Метою підсумкової атестації є встановлення відповідності рівня 

освітньо-наукової підготовки випускників аспірантури вимогам 

освітньо-наукової програми доктора філософії за спеціальністю 222 

«Медицина» галузі знань 22 «Охорона здоров’я». 

Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти третього (освітньо-

наукового) рівня підготовки доктора філософії здійснюється 

утвореною для проведення разового захисту спеціалізованою Вченою 

Радою, на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі 

дисертації Здобувач наукового ступеня доктора філософії має право на 

вибір спеціалізованої Вченої Ради.  

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним 

розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання актуального 

наукового завдання в певній галузі знань або на межі кількох галузей, 

результати якого становлять оригінальний внесок у суму знань 

відповідної галузі (галузей) та оприлюднені у відповідних публікаціях.  

Підсумкова атестація завершується видачею документу державного 

зразка про присудження йому наукового ступеня доктор філософії та 

додатку, що є невід’ємною частиною диплому.  

 



 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 

 

 ОК 1.1 ОК 1.2 ОК 1.3 ОК 1.4 ОК 2.1 ОК 2.2 ОК 2.3 ОК 2.4 

ЗК-1 * * * * * * * * 

ЗК 2 *  * *  * * * 

ЗК 3  * *   * * * 

ЗК 4   *   * * * 

ЗК 5  * *  * * * * 

ЗК 6 * * * *  *  * 

ЗК 7 *  * *  * * * 

ЗК 8 * * * *   * * 

ЗК 9  * * * * * * * 

ЗК 10  * * * *    

ФК 1 *  *  * * * * 

ФК 2  *   * * * * 

ФК 3   *    * * 

ФК 4   *      

ФК 5  * *  * * * * 

ФК 6   *   * * * 

ФК 7 * * * *   * * 

ФК 8 *  *    * * 

ФК 9    *     

ФК 10  * * *   * * 

ФК 11 * * * * * * * * 



 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми 

 

 
ОК 1.1 ОК 1.2 ОК 1.3 ОК 1.4 ОК 2.1 ОК 2.2 ОК 2.3 ОК 2.4 

ПРН 1 * * *  * * * * 

ПРН 2 * * * * * * * * 

ПРН 3   *  * * * * 

ПРН 4   *  * * * * 

ПРН 5   *   * * * 

ПРН 6   *   * * * 

ПРН 7  * *  * * * * 

ПРН 8    *  * * * 

ПРН 9   *   * * * 

ПРН 10 * *  * * * * * 

ПРН 11 *  * * * * * * 

ПРН 12 *   * * * * * 

ПРН 13    *     

ПРН 14    *     

ПРН 15  * * *     

ПРН 16  * * * * * * * 

ПРН 17 * * * * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 



 

Керівник проектної групи 

(гарант освітньо-наукової програми): 

 
Завідувач відділу кріофізіології, 

ІПКіК НАН України, 

доктор медичних наук,  

старший науковий співробітник                                      В.Г. Бабійчук 
 

Члени проектної групи: 
 

Завідувач відділу кріоендокрінології  
ІПКіК НАН України, 

доктор медичних наук,  

старший науковий співробітник                                      Є.І. Лєгач  

 
Старший науковий співробітник  

відділу експериментальної кріомедицини 

ІПКіК НАН України, 
кандидат медичних наук,  

старший науковий співробітник                                       Г.О. Ковальов 

 

В.о. завідувача відділу  
експериментальної кріомедицини 

ІПКіК НАН України, 

кандидат медичних наук,  
старший дослідник                                                             М.О. Чиж 
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